VAN KLEINE VEELHORST TOT STAALHOEVE (deel 2)
zijn eigenaren en bewoners
door Jaap van Eijck
Rijk Hup
Evert de Jager
Hendrik Polinder
Op 14 november 1895 verschijnt Willem Rens Reijerszoon voor notaris Johan Fredrik
Neeb in het logement "de Roskam" te Nunspeet om zijn onroerende goederen openbaar te veilen conform akte 2980 -1895 notaris Neeb te Harderwijk.
Het geheel wordt verdeeld in acht kavels t.w. kavel 1: een huis met kamerwoning en
verder getimmerde, erf, bouwland op het Oosteinde aan de Straatweg kadastraal bekend onder nummer 1548 alsmede het noordelijke gedeelte van het kadastrale perceel
onder nummer 1547 en wel dat deel hetwelk van het overige wordt afgescheiden door
het verlengde van de noordelijke grens van nummer 1286 zoals op het terrein door
paaltjes is aangeduid. Kavel 2: de percelen kadastraal bekend onder de nummers een
gedeelte van 1286, 1287 en 1288 zijnde een kamp bouwland met weg en hakhout aan
de straatweg onder Nunspeet. Kavel 3: gedeelten van de percelen 1286, 1287 en
1288. Kavel 4: een perceel hakhout onder kadastraal nummer 140a. Kavel 5: tuin met
boomgaard en hakhout onder de kadastrale nummers 703, 704, 705 en 706 gelegen
aan de straatweg. Kavel 6: een perceel bouwland met weiland en uitweg aan de straatweg bekend onder gedeelten van de nummers 1537 en 139. Kavel 7: gedeelten van de
nummers 713, 1535, 139, 1537, 137 en 1522. Kavel 8: een perceel weiland genaamd
"de Langehoek" gelegen onder Doornspijk in Lage Bijssel sectie G onder de nummersl533, 139 en 1537.
Op 21 november 1895 komt men weer bij notaris Neeb bij elkaar en worden de kavels
toegewezen. Uiteindelijk gaat de massa der percelen de kavels één, twee, drie, vijf,
zes en zeven naar Evert de Jager, slijter en poelier wonende te Nunspeet die verklaarde dat mede eigenaar zijn geworden: Rijk Hup en Hendrik Polinder beiden vrachtrijder en landbouwer. Het geheel voor de prijs van 6375,= gulden. Een en ander vastgelegd in akte 2989 - 1895 van notaris Neeb te Harderwijk.
Rijk Hup
Volgens akte 3136 - 1896 opgemaakt door notaris Neeb te Harderwijk blijkt dat de
drie genoemde kopers niet aan hun verplichtingen voldoen. Er zal opnieuw geveild
moeten worden en wel op 1 mei 1896, gevolgd door de toewijzing op 8 mei 1896. Er
wordt weer een akte opgesteld: 3143 -1896. Eerst komen de kavels één, twee en drie
in massa, daarna de kavels vier, vijf en zes en daarna alle percelen.
Kavel één wordt toegewezen aan Rijk Hup, landbouwer en vrachtrijder, wonende te
Nunspeet voor de som van 1400,= gulden. Kavel twee gaat naar Dries Schuurman,
landbouwer en wonende te Nunspeet. Kavel drie gaat naar Huibert Bernard Cornelis
Filippus de Mol koopman wonende te Nunspeet. De kavels vier, vijf en zes worden en
massa toegewezen aan Hendrik Westerink, landbouwer wonende onder Nunspeet.
Rijk Hup zal niet op de boerderij gaan wonen maar is wel eigenaar van de Kleine
Veelhorst.
Op fiche 97 van het Bevolkingsregister van de voormalige gemeente Ermeio periode
1890 - 1900 is te zien dat op het adres M-l woont Willem Rens en Geertje van de
Beek. Op M-la (wordt M-2) woont dan Krijn van Renselaar, geboren te Doornspijk op
20 februari 1870, zoon van Hannes van Renselaar en Marrigje Fikse. Op 7 juli 1894
gehuwd te Ermeio met Lammertje Rens, geboren op 20 december 1868 (dochter van
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Willem Rens en Geertje van de Beek) met hun kinderen Willem, Marrigje, Geertje, Hannes en Gerrit.
Dit gezin kwam op M-la wonen op 23 juli 1892, zij
kwamen vanuit Doornspijk. Als Willem Rens op 25
april 1897 komt te overlijden verhuizen Geertje van
de Beek en haar zoon Jan Rens naar M-la (wordt
M-2). Het gezin van Krijn van Renselaar en
Lammertje Rens verhuist dan naar M-l. Op 28 december 1899 verhuizen Geertje van de Beek en haar
zoon Jan naar Doornspijk. Op M-2 komen dan
Kornelis Klopman met zuster Aartje Klopman wonen, deze komen van Doornspijk.
Op 3 november 1901 vertrekt het gezin van
Renselaar naar Doornspijk. Krijn van Renselaar overlijdt te Nunspeetop 16 december 1939 en Lammertje
Rens eveneens te Nunspeet op 25 juli 1930.
Ter verdere informatie: Op M-3 woont het gezin van
Hendrik Westerink en Aaltje van Engelen en op M-4
woont het gezin van Jan Bonestroo en Aartje Kruisbeek.
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Krijn van Renselaar en
Lammertje Rens ± 1920.

Het Bevolkingsregister 1900-1920
van de voormalige gemeente
Nunspeet geeft aan dat broer en zus
Klopman naar N-103 verhuizen. Op
M-l komt dan de weduwe Metje den
Besten en haar dochter wonen. Op
25 september 1906 overlijdt Metje
en haar dochter vertrekt naar L-238.
Met ingang van 29 maart 1907 komt
de weduwe van Hendrik de Zwaan,
Gerrigje Hup met dochter Willemtje
de Zwaan en kleindochter Gerritje
de Zwaan op het adres M-l wonen.
Gerrigje werd geboren op 19 september 1883 te Doonspijk.
Op M-3 woont Hendrik Westerink,
die op 9 januari 1903 overlijdt en
Aaltje van Engelen en anderen. Op
M-4 (later M-5) woont Jan
Bonestroo en Aartje Kruisbeek (die
op 26 september 1903) overlijdt en
anderen.

Hendrik Westerink en zijn
vrouw Aaltje van Engelen
met hun kinderen v.l.n.r.
Hendrikje, Andries Johan en Hendrik.
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Hendrik Staal
X
Grietje Atres
Op 22 augustus 1901 verkoopt Rijk Hup, kastelein en wonende te Nunspeet, de onroerende goederen staande en gelegen aan de
Zuiderz eest raatweg onder Nunspeet
kadastraal bekend Sectie A nummer 1548
huis, schuur en erf groot acht aren negentig
centiaren geheel en een noordelijk gedeelte
zoals op het terrein kennelijk is afgebakend
van het perceel kadastraal bekend Sectie A
nummer 1547 bouwland, geheel groot 58
aren 30 centiaren. Een en ander vastgelegd
in de koopakte nr. 657 van notaris Dirk
Hoffmann. Hendrik Staal woonde te Bussum.
Hij verhuist met zijn dan nog kleine gezinnetje naar Nunspeet. Hendrik Staal werd
geboren te Putten op 30 mei 1865 en is van
beroep landbouwer. Hij huwde Grietje Atres
ook geboren te Putten op 8 juni 1873. Bij de
.•
verhuizing naar Nunspeet op adres M-2 op
—*-.
14 november 1901 hadden ze één dochter
Janna die op 17 mei 1901 te Hilversum is
Willemtje de Zwaan, Elburgerweg 98.
geboren. Volgens het Bevolkingsregister van
de voormalige gemeente Ermelo periode 1900 - 1920 is vermeld dat de navolgende
kinderen werden geboren: Gerrit Johan op 26 februari 1903 en vroeg op 30 december
1903 overleden; Johanna op 10 oktober 1905; Aaltje op 3 maart 1907; Heintje op 25
januari 1909; Hendrika op 30 januari 1911 en Gerrit Johan op 7 mei 1905.

Grietje Atres was van beroep verlofhoudster en
bedreef
een
klein
cafeetje. Hendrik Staal
overlijdt op 12 januari
1911 en Grietje Atres op
1 november 1966. In
1938 veranderen de
huisnummers en ze worden gewijzigd in: M-l in
Elburgerweg 98, M-2 in
Elburgerweg 100, M-3 in
Elburgerweg 110, M-3a
in Bovenweg 57, M-4 in
Bovenweg 71 en M-4a in
Bovenweg 71bis.
Vlnr.: Janna Staal met dochtertje Hendrikje den
Besten, Gerrit J. Staal, Grietje Atres, Hendrika,
Heintje, Johanna (zittend) en Aaltje Staal.
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Ter informatie uit het Bevolkingsregister van 1920-1940: op M - l
(EIburgerweg 98) woont Willemtje de
Zwaan geboren te Ermelo op 30 september 1875 met dochter Gerritje geboren te Doornspijk op 26 juni 1901
en broer Dirk geboren te Ermelo op
26 maart 1886. Met ingang van 11
februari 1938 woont er Jan den Besten gehuwd met Janna Staal en dochter Hendrikje. Op M-2 (EIburgerweg
100) woont Grietje Atres weduwe van
Hendrik Staal met haar kinderen. Op
M-3 (EIburgerweg 110) woont Aaltje
van Engelen en anderen, zij overlijdt
op 27augustus 1924; gevolgd door
Hendrik Westerink gehuwd op 10 december 1926 met Petertje van Olst
(zij overlijdt op 4 juli 1938). Op M-5
woont Jan Bonestroo Janzoon gehuwd
met Marrigje van de Pol en Jan
Bonestroo is inwonend.
Langs de boerderij liep van 2 mei
1908 tot 1 september 1931 de tram
van Nunspeet naar Zwolle met een
zijtak naar Kampen. Langs deze lijn
waren wel 60 halteplaatsen, aange- Hendrik Staal. Putten, 30-5-1865, EIburgerweg 100.
geven door een witgeverfde band om
een boom met daarin een zwart nummer. De iets belangrijker halte was ook wel eens
voorzien van een haitepaai. Ook Hendrik
Staal verzocht om een halte bij zijn huis
aan de EIburgerweg (M-2). De tram liep aan
de rechterkant van de weg, vanaf Nunspeet
gerekend. Vlak voor de Goorpoort van
Elburg stak de tram de weg over. Bij de
halte aan de EIburgerweg 100 hoefde men
niet veel vaart te minderen want de tram
stond hier toch al bijna stil. De halte hier
werd "Halte Staal" genoemd. In de uiterste hoek van de boerderij was een klein
cafeetje ingericht. Hier schonk Grietje Atres
haar gasten een drankje,
(wordt vervolgd)

Heintje Staal, Ermelo, 25-1-1909 en
Aaltje Staal, Ermelo, 3-3-1907;
EIburgerweg 100.
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